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НАУКА – ПРАКТИЦІ

Анотація. 
У статті проаналізовано актуальні проблеми, що пов’язані з виявленням інтелектуальної обдарованості учнів 

старшого шкільного віку та теоретичні аспекти розвитку інтелектуальної обдарованості. Розкрито сутність 
ключових понять у контексті зазначеної теми. 

Представлено різні погляди науковців на феномен «обдарованість» і тлумачення понять, пов’язаних з обдаро-
ваністю, обдарованою дитиною її інтелектуальними здібностями та якостями. Розглянуто сутність впливових 
факторів, що позначаються на розвитку інтелектуальної обдарованості чи окремих складниках.  

Автор зосереджує увагу на показниках інтелектуальної обдарованості учнів старшого шкільного віку, які на-
вчаються в освітніх закладах для обдарованих дітей –  ліцеях. Виокремлено основні теоретичні  засади розвитку 
інтелектуальної обдарованості.  

Ключові слова: обдарованість; виявлення обдарованих індивідів; показники обдарованості; якість освіти; 
освітній процес; інтелект; інтелектуальна обдарованість. 
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Сучасна освіта покликана забезпечити умови 
для системного розвитку закладених природою 
можливостей і обдарувань особистості, їхнє 
вдосконалення і реалізацію у процесі діяльно-
сті. Підтвердженням цього слугують результати  
психолого- педагогічних досліджень останніх 
десятиліть, що доводять значущість умов, зо-
крема дидактичних, для розвитку інтелектуа-
льної обдарованості на етапі освітніх послуг у 
старшій школі, а також підтверджують, що такі 
умови не можуть бути забезпечені в межах тра-
диційної освіти.

Актуальність проблеми розвитку обдаровано-
сті стрімко зростає у зв’язку з посиленням вимог 
до якості освіти, умов організації освітнього про-
цесу для обдарованих дітей, які в майбутньому 
будуть забезпечувати прогрес розвитку суспіль-
ства та української держави. 

Обдарованість є поєднанням природних, 
успадкованих задатків і якостей та набутих, удо-
сконалених здібностей, що розвиваються під 
час перебування в школі, де відбувається процес 
формування та плекання майбутньої української 
еліти. Виявлення інтелектуальної обдаровано-

сті, забезпечення її розвитку на цьому етапі, 
забезпечення умов для реалізації їхніх потен-
ційних можливостей є одним із пріоритетів ака-
демічних і наукових ліцеїв як закладів загальної 
середньої освіти.

Створення умов для розвитку інтелектуаль-
но обдарованої особистості в закладах освіти 
спонукає науковців до вивчення специфіки ор-
ганізації освітнього процесу, обґрунтування  
організаційних, педагогічних, дидактичних за-
сад цього процесу.

Мета статті полягає в теоретичному обґрун-
туванні сутності поняття «інтелектуальна обда-
рованість», наукових підходів до виявлення інте-
лекту як розумової поведінки обдарованих учнів, 
з’ясуванні різних поглядів на феномен обдарова-
ності, ознак і характеристик інтелектуальної об-
дарованості учнів старшого шкільного віку.

Проблеми формування та розвитку інтелектуа-
льно обдарованої  шкільної молоді покликані 
розв’язувати різні типи закладів освіти, про-
те більш сприятливі умови для цього створю-
ються в академічних і наукових ліцеях, мережа 
яких буде розширюватися в період переходу на  
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профільну освіту відповідно до реформ україн-
ської школи. 

У таких закладах буде здійснюватися ціле-
спрямована педагогічна підтримка, буде забез-
печуватися належний психологічний супровід, 
використовуватимуться сучасні методи та тех-
нології, створюватимуться сприятливі умови для 
повної реалізації індивідуальних освітніх траєк-
торій тощо. 

Практика підтверджує, що в закладах загаль-
ної середньої освіти (ЗЗСО) навчається багато та-
лановитих дітей, які вже в ранньому віці демон-
струють хист і бажання займатися дослідження-
ми, створювати інноваційні рішення, шукати від-
повіді на складні питання, проявляти креативні 
здібності в освітній діяльності. 

Розвивати такі здібності покликані спеціа-
лізовані заклади освіти – наукові ліцеї. У своїй 
діяльності заклади наукового спрямування керу-
ватимуться Положенням «Про науковий ліцей та 
науковий ліцей- інтернат», що затвердженим по-
становою Уряду № 438 від 22 травня 2019 року. 
До наукових ліцеїв будуть зараховувати учнів, які 
з дитинства цікавляться наукою та дослідження-
ми, а також демонструють зацікавленість до по-
шуку нових знань, ідей тощо.

Завданнями ліцеїв наукового спрямування пе-
редбачено:

– підготовку майбутнього вченого, особисто-
сті, яка здатна до інноваційної діяльності, при-
йняття системних рішень, навіть, у критичних 
ситуаціях; 

– провадження освітньої діяльності на засадах 
підходів дослідно- орієнтованої освіти, спрямова-
ності до залучення та підготовку учнівської мо-
лоді до наукової та науково- технічної діяльності;

– забезпечення здобуття учнями освіти відпо-
відно до Державних стандартів загальної серед-
ньої освіти та спеціалізованої освіти наукового 
спрямування, зокрема завдяки системній діяль-
ності з використання завдань і досліджень висо-
кого рівня складності (олімпіадних, турнірних, 
проєктно- конкурсних тощо);

– забезпечення поглибленого вивчення про-
фільних предметів і набуття компетентностей, 
що необхідні для подальшої наукової та науково- 
технічної діяльності; їх пошук і відбір для отри-
мання освітніх послуг обдарованих дітей, які вияв-
ляють здібності до освітньо- дослідної, дослідно- 
експериментальної, наукової, конструкторської, 
винахідницької, пошукової діяльності тощо.

Пріоритетні завдання професійної діяльності 
з обдарованими дітьми окреслено також в інших 
документах державного рівня, наприклад, у Законі 
України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-
VIII, Концепції «Нова українська школа» тощо. 

Заклади освіти для інтелектуально обдаро-
ваних учнів старших класів покликані забезпе-
чувати сприятливі умови для проведення твор-

чих робіт, оволодіння практиками проведення 
дослідно- експериментальної, конструкторської, 
винахідницької, раціоналізаторської діяльності, 
забезпечення належного рівня профільної та до-
професійної підготовки.

Правила конкурсного відбору учнів ґрунту-
ються на засадах чинного законодавства, серед 
яких: Закон України «Про освіту» (п. 6 ст. 36), 
яким передбачено створення ліцеїв, гімназій, ко-
легіумів з метою розвитку здібностей обдарувань 
і талантів дітей; Закон України «Про загальну се-
редню освіту»; Положення про загальноосвітній 
навчальний заклад, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. 
№ 778; Інструкція про організацію та діяльність 
ліцею затверджена наказом МОН України від 
20 липня 1995 р. № 217; Інструкція про порядок 
конкурсного приймання дітей (учнів, вихован-
ців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізо-
ваних шкіл (шкіл- інтернатів), затверджена нака-
зом МОН України від 19 червня 2003 р. № 389 
і зареєстрованої Мінюстом України від 04 липня 
2003 р. № 547/7868; лист МОН України «Про за-
стосування Закону України «Про загальну серед-
ню освіту» щодо розширення мережі та органі-
зації навчально- виховного процесу у гімназіях, 
ліцеях, колегіумах» від 28 жовтня 2002 р. № 1/9- 
472; наказ Міністерства освіти і науки Украї-
ни від 14 травня 2013 р. № 499, Положення про  
науковий ліцей і науковий ліцей- інтернат.

Необхідно зазначити, що ліцеї є закладами за-
гальної середньої освіти для обдарованих дітей, 
які наділено статусом вищого рівня профільної 
школи. Їх відмінність полягає у співпраці з ЗВО- 
партнером і наявності спільного інформаційного 
простору тощо. Освітній процес наукового ліцею, 
окрім науково- пошукової діяльності, покликаний 
забезпечувати формування інтелектуальної осо-
бистості, що сформована загальнокультурними, 
допрофесійними, методологічними та іншими 
компетентностями.  

Потенційними учнями ліцею є перемож-
ці та учасники обласних олімпіад та обласних 
конкурсів- захистів науково- дослідних робіт 
МАН України, які зараховуються без іспитів (за 
співбесідою). 

Створення та розширення мережі ліцеїв науко-
вого спрямування буде здійснюватися за рахунок 
трансформації академічних ліцеїв, що потребує 
розроблення відповідного науково- методичного 
супроводу, обґрунтованих механізмів і критеріїв 
ідентифікації обдарованої шкільної молоді, на ос-
нові яких будуть визначатися рівні інтелектуаль-
ної обдарованості, враховуватимуться потреби 
та здібності кожного, прогнозуватимуться шляхи 
подальшого розвитку випускника такого закладу. 

Важливим сегментом діяльності з обдарова-
ною молоддю в умовах ліцею є організація освіт-
нього процесу, що потребує врахування високих  
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вимог до якості освіти, організаційних форм і 
технологій. Такі заклади покликані забезпечити 
умови для системного розвитку закладених при-
родою можливостей та обдарувань особистості, 
їх удосконалення та реалізацію у процесі діяль-
ності. Підтвердженням цього слугують результа-
ти  психолого- педагогічних досліджень останніх 
десятиліть, що доводять значущість умов (дидак-
тичних, організаційних, виховних) у розвитку ін-
телектуально обдарованої особистості. 

Нові вимоги до організації освітнього проце-
су в ЗЗСО для обдарованих учнів старших класів 
та до його ефективності спричинили загострення 
сукупності протиріч, що виникають між:

– зростаючими вимогами до якості освіти, 
системи діяльності з інтелектуально розвиненою 
особистістю та неготовністю освітніх закладів 
забезпечити освітній процес відповідно до вимог 
і потреб інтелектуально обдарованої особистості;

– колективним, традиційним характером ор-
ганізації освітнього процесу в ЗЗСО (зокрема,  
ліцеях) та індивідуальними запитами і потребами 
в оволодінні предметних знань;

– наявною практикою організації освітнього 
процесу в ЗЗСО для обдарованих дітей і потреба-
ми в науковому обґрунтуванні методів розвитку 
компонентів інтелектуальної обдарованості в ос-
вітньому процесі наукових ліцеїв. 

Поняття «обдарованість» визначають як ін-
дивідуальну потенційну своєрідність спадкових, 
соціальних та особистісних якостей, що слугу-
ють передумовою подальшого розвитку особи-
стості, доведення до вищого рівня в порівнянні з 
попереднім станом. 

Розвиток інтелектуальної обдарованості та 
здібностей у педагогіці та психології дослідники 
вивчають з різних позицій: 1) теорії когнітивного 
розвитку (Ж. Піаже); 2) розвитку спеціальних і 
загальних здібностей (Б. Ананьєв, В. Дружинін, 
С. Рубінштейн, Б. Теплов); 3) факторної теорії 
особистості (Г. Айзенк); 4) онтологічної теорії  
інтелекту (М. Холодна); 5) вивчення вікових осо-
бливостей розвитку обдарованості (Н. Лейтес); 
6) психології творчості (С. Рубінштейн, О. Тихо-
миров, Д. Богоявленска, А. Матюшкін, В. Юрке-
вич та ін.). 

У теоретичних джерелах інтелектуальну обда-
рованість визначено як загальну обдарованість, 
що пов’язана з високим рівнем розвитку здібнос-
тей: інтелекту та  креативності, які є основою 
всіх видів обдарованості [1, с. 35]. 

Значний інтерес науковців до проблеми обда-
рованості, обдарованої дитини сьогодні забезпе-
чив теоретичний і практичний внесок у психоло-
гічну і педагогічну науки, що активно використо-
вується в наукових дослідженнях  обдарованої 
дитини. Висновки й узагальнення дослідників 
використовуються для обґрунтування методо-
логічних засад розвитку обдарованості особи-

стості, інтелектуальної обдарованості, процесу 
формування та розвитку інтелекту в освітньому 
процесі тощо. 

Наше дослідження передбачає вивчення ди-
дактичних засад надання освітніх послуг обдаро-
ваним учням старших класів у ліцеях. З огляду 
на це, у контексті поставлених завдань передба-
чено обґрунтувати дидактичні засади освітньої 
діяльності інтелектуально обдарованій особисто-
сті, авторський підхід до обґрунтування сутності  
структури та змісту інтелектуальної обдаровано-
сті, розробити методи  розвитку інтелектуальної 
обдарованості в освітньому процесі тощо. 

Аналіз показників інтелектуально обдарова-
ної особистості свідчить про  сукупність ознак і 
характеристик, що ідентифікують обдарованість  
особистості, яка потребує системи вимірів та оці-
нювання. З метою виявлення розвитку компонен-
тів інтелектуальної обдарованості передбачено 
розробити методичні матеріали для виявлення 
якісних і кількісних показників обстеження інте-
лекту (наприклад, рівень обдарованості, що роз-
вивається в освітньому процесі).

Необхідно зазначити також, що світова прак-
тика професійної діяльності з обдарованими 
дітьми доводить, що до ідентифікації інтелектуа-
льної обдарованості потрібно підходити виваже-
но, з урахуванням різноманіття характеристик та 
їх взаємозалежність. 

Дослідники стверджують, що багато обдаро-
ваних людей не реалізували власний потенціал 
через різні причини, обставини, впливи, чинни-
ки тощо. Американські психологи, які вивчали 
життєвий шлях багатьох видатних людей, вияви-
ли, що понад половина з них мали в школі значні 
труднощі, важко пристосовувалися до умов. 

Процес вивчення обдарованості тривалий 
час спрямовувався переважно на вивчення 
інтелектуа льних здібностей з використанням 
тестів інтелекту. Вчені орієнтувалися на коефі-
цієнт інтелекту IQ як показник інтелектуальної 
діяльності особистості. Психологи розглядають 
обдарованість як: складне психологічне явище, 
невіддільне від особистості; наявність здібнос-
тей; їхнє своєрідне поєднання, від якого залежить 
можливість успішної діяльності.

Перші спроби систематичного аналізу ін-
телекту не лише як цілого, а й як структурного 
утворення, належать Л. Терстоуну. Учений спро-
бував виокремити основні частини загального ін-
телекту, які назвав первинними розумовими по-
тенціями, що охоплюють різні потенції, відкида-
ючи можливості існування загального інтелекту.

У контексті психологічної науки дослідники 
розглядають поняття «інтелектуальна обдарова-
ність» як багатозначне. Це зумовлено наявніс-
тю різних критеріїв, на основі яких ідентифіку-
ють особистість як інтелектуально обдаровану. 
На думку М. Холодної, до такої групи належать  
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особистості з наступними типами інтелектуаль-
ної поведінки та високим рівнем:  

– розвитку загального інтелекту, які мають 
показники вище 135–140; їх виявляють за допо-
могою психометричних тестів інтелекту («кміт-
ливі»);

– академічної успішності – показники освіт-
ніх досягнень, що виявляються з використанням 
критеріально- орієнтованих тестів («блискучі 
діти»);

– розвитку дивергентних здібностей – показ-
ники побіжності в оригінальності, що виявляють-
ся на основі тестів креативності («креативи»);

– високою успішністю у виконанні конкрет-
них видів діяльності, що  мають значний обсяг 
предметно- специфічних знань, а також практич-
ний досвід діяльності у відповідній предметній 
галузі («компетентні»);

– екстраординарними інтелектуальними до-
сягненнями, втіленими в реальних, об’єктивно 
нових, загальновизнаних формах («талановиті»);

– інтелектуальних можливостей – показники 
пов’язані з аналізом, оцінюванням і прогнозуван-
ням подій повсякденного життя («мудрі») [2].

Значущість показників і якостей залежить від 
віку дітей і системи цінностей, прийнятої в ос-
вітньому співтоваристві. Згідно з нашими припу-
щеннями, в наукових ліцеях значно вища ймовір-
ність того, що особливі інтелектуальні здібності 
обдарованої особи буде всебічно оцінено.

Характеристику обдарованості дослідники 
розглядають з різних позицій, зокрема, вказуючи 
на такі якості, як: високий рівень загального роз-
витку мовлення; інтелектуальна ініціатива; пере-
вага дивергентного мислення над конвергентним; 
швидкість оволодіння комунікативною ситуацією;  
асоціативність, гнучкість і креативність мислення;  
лінгвістична обдарованість; легкість у вивченні 
іноземних мов; образність, символічність мови; 
розвинена інтуїція; потреба у творчості; потреба 
в самоактуалізації; перевага внутрішньої моти-
вації над зовнішньою; позитивне сприйняття на-
вколишньої дійсності [3].

З огляду на багатозначність показників, ха-
рактеристик, ознак обдарованих учнів старшого 
шкільного віку, можна дійти висновку, що обда-
рованість має своєрідну структуру, певну сукуп-
ність компонентів, які демонструють всебічні 
сторони особистості. 

Таким чином, вивчення розвитку інтелектуа-
льної обдарованості учнів старших класів по-
требує особливої уваги та вимагає детального 
розкриття структури інтелекту, як: сукупності 
особистісних компонентів, детального аналізу 
кількісних і якісних показників обстеження інте-
лекту, апарату розумової поведінки.

Методологічною основою в обґрунтуванні 
показників обстеження інтелектуальної обдаро-
ваності будуть слугувати принципи, методи, під-

ходи, висновки й узагальнення науковців. Важ-
ливим показником обдарованості слугує рівень 
інтелектуального потенціалу особистості, прин-
ципи розвитку якого обґрунтовано в психолого- 
педагогічних дослідженнях Я. Венгера, Ю. Гіль-
буха, В. Давидова, Д. Ельконіна, О. Запорожця, 
В. Клименко, М. Лисиної, Т. Хромової та ін. Ме-
тодологічним підґрунтям в розробленні показ-
ників обстеження інтелекту обдарованої дитини 
буде використано теоретичні висновки науков-
ців, що сформульовано у формі закономірностей, 
принципів, методів і підходів, серед яких:

– акмеологічний, що надасть можливість ви-
явити й оцінити найвищий рівень інтелекту об-
дарованої дитини на основі якісних і кількісних 
показників;

– системний, що дасть змогу обґрунтувати 
критерії ефективності організації освітнього про-
цесу в ліцеї;

– порівняльного аналізу, що допомагати роз-
крити сутність розвитку структурних компонен-
тів інтелектуальної обдарованості та виявити 
суттєві відмінності від стандартних або тради-
ційних;

– використання закономірностей розвитку 
інтелектуально обдарованої дитини дадуть змогу 
розкрити нові вимоги до організації освітнього 
процесу;

– актуалізації, що забезпечить виявити дина-
міку зростання показників інтелекту як апарату 
розумової поведінки особистості.

Ми враховуємо той факт, що розвиток інте-
лектуально обдарованих дітей випереджає рівень 
однолітків завдяки прискореному розвитку інте-
лектуальних здібностей. Як зазначають дослід-
ники, для обдарованої дитини характерними є 
висока активність розуму, підвищена схильність 
до розумової діяльності, інтерес до певного виду 
діяльності, елементи оригінальності в ній, схиль-
ність до творчості. 

Поняття «обдарованість» має декілька обґрун-
тувань: 1) якісно своєрідне поєднання здібностей, 
що забезпечує успішність виконання діяльності; 
2) загальні здібності або їх характеристики, що зу-
мовлюють широту можливостей людини, рівень і 
своєрідність її діяльності; 3) розумовий потенціал  
або інтелект; 4) цілісна індивідуальна характе-
ристика пізнавальних можливостей і здібностей 
до отримання освітніх послуг; 5) комплекс задат-
ків, природних даних, характеристика ступеня та 
своєрідності природних передумов здібностей; 
6) талановитість; 7) наявність внутрішніх умов 
для видатних досягнень у діяльності.

Обдарованість є загальною характеристикою 
сфери здібностей, що вимагає комплексного під-
ходу до вивчення цього поняття. У психологічній 
енциклопедії поняття «загальна обдарованість» 
обґрунтовується як рівень розвитку загальних 
здібностей, що визначає діапазон інтелектуаль-
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них можливостей людини та забезпечує досяг-
нення значних успіхів під час виконання різних 
видів діяльності. Вона є основою для формуван-
ня здібностей і результатом розвитку спеціаль-
них здібностей [4].

Аналізуючи поняття «обдарованість», дослід-
ники розглядають його з різних позицій. Увагу 
нау ковців привертають такі питання: взаємозв’я-
зок обдарованості з інтелектом; вплив середовища 
та спадковості на розвиток обдарованості; меха-
нізми та технології виявлення обдарованих учнів 
на різних етапах отримання освітніх послуг тощо. 

Американський психолог Дж. Рензуллі ви-
значає обдарованість як результат співставлення 
трьох характеристик: 1) інтелектуальних здібнос-
тей, що перевищує середній рівень; 2) творчого 
підходу; 3) наполегливості. Обдарованість, на 
думку автора, можна визначити за допомогою на-
бору певних факторів, зокрема:

– здібності, що виявляються у високих показ-
никах освітніх досягнень та рівні інтелекту;

– у творчій діяльності (висока активність у ви-
суненні цікавих і нових ідей або шляхів їх розв’я-
зання);

– цілеспрямованість (високий рівень усвідом-
лених прагнень у досягненні мети та прояв напо-
легливості під час розв’язання завдань) [5].

Це свідчить про те, що сьогодні не існує од-
нозначного підходу до проблеми виявлення об-
дарованості особистості, як і до обґрунтування 
поняття «обдарована дитина».

Проте позиції дослідників узгоджуються сто-
совно того, що визначення обдарованості має від-
повідати таким критеріям, а саме: 

– базуватися на більш придатних досліджен-
нях характеристик обдарованих особистостей,  
а не на романтичних уявленнях чи непідкріпле-
них позиціях;

– містити вказівки щодо відбору й розроблен-
ня інструментарію та процедур, що можуть бути 
використані для планування ідентифікаційної 
системи;

– вказувати напрям і бути логічно пов’язаним 
із практикою розроблення спеціальних програм, 
включаючи відбір матеріалів і методів з метою 
надання освітніх послуг, відбір і підготовку вчи-
телів, визначення процедур, за допомогою яких 
програми можна оцінювати;

– містити потенціал для генерування дослі-
джень, що підтвердять чи спростують валідність 
визначення [6, c. 83−84]. 

У нашому дослідженні ключовою дефініцією 
є «інтелект», що обґрунтовується як означення 
загальної розумової здатності комплексу пове-
дінкових характеристик, які пов’язані з високими 
досягненнями, успішним навчанням і вихован-
ням. 

Інтелект (від лат. іntellectus – розуміння і пі-
знання; загальна здібність до пізнання і розв’язання  

проблем) обґрунтовуються як успішність діяльно-
сті та є основою для формування інших здібнос-
тей; система пізнавальних здібностей особистості 
(відчуття, сприйняття, пам’ять, мислення, уява; 
здібність до розв’язання проблем) [7].

В Енциклопедії освіти «інтелект» визначе-
но як «цілісне інтегроване психічне утворення, 
що забезпечує породження, конструювання та 
перебудову особистісних ментальних моделей 
світу» [7].

З позицій концепції інтелекту, як ментально-
го досвіду (М. Холодна), інтелект розглядають як 
форму «...організації індивідуального ментально-
го досвіду у вигляді наявних ментальних струк-
тур, породжуваного ними ментального простору 
відображення і ментальних репрезентацій дійс-
ності, що будуються в межах цього простору» [2].

Узагальнивши підходи до розуміння сутності 
інтелекту як психічної реальності, можна визна-
чити його, як:

– загальну здібність до пізнання та розв’язан-
ня проблем, що зумовлює успішність будь- якої 
діяльності та слугує підґрунтям для розвитку ін-
ших здібностей;

– сукупність пізнавальних властивостей осо-
бистості (відчуття, сприймання, пам’ять, уява, 
мислення, уявлення);

– здібність до розв’язання проблем без спроб 
і помилок. 

Поняття «інтелект» в розумінні загальної ро-
зумової здібності застосовують як узагальнен-
ня поведінкових характеристик, що пов’язані з 
успішною адаптацією до нових життєвих умов, 
як інтегральну функцію психіки, що об’єднує 
когнітивну, сенсомоторну, афективну і мовно- 
смислову сфери суб’єкта в цілісну систему [2].

Намагання та спроби вимірювання інтелекту 
науковці використовували різні концепції. На-
приклад, ідея Ф. Гальтона–Дж. Кетелла полягала 
в тому, що інтелект має проявляти себе в про-
стих і окремих функціях. Зазначені підходи вико-
ристовували науковці та практики для розроблен-
ня та конструювання тестів, що оновлювалися й 
адаптувалися до сучасних вимог, до оцінювання 
та обстеження інтелекту.

Зарубіжні психологи (Ч. Спірмен, Л. Тер-
стон, Е. Торндайка) тривалий час вивчали питан-
ня структури інтелекту, з’ясовували на скільки 
складники інтелекту залежать від рівня розумо-
вих можливостей людини, від сфер діяльності, 
виявляли значущість і роль загальних факторів, 
що виявляються у різних здібностях.

У сучасних теоретичних джерелах є багато об-
ґрунтувань обдарованості як явища і, як ознак об-
дарованої дитини. Обдарованість – це системна 
якість психіки, що розвивається впродовж жит-
тя та визначає можливість досягнення людиною 
більш високих результатів в одному або декіль-
кох видах діяльності [5]. 
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По- перше, обдарованість обґрунтовується як 
системна якість психіки, у сукупності складни-
ків психічної сфери: інтелектуальної, емоційно- 
вольової та мотиваційної.

По- друге, обдарованість – це сприятлива мож-
ливість розвитку особистості протягом всього 
життя, що вимагає системної, цілеспрямованої 
діяльності вчителя з дитиною на етапах перебу-
вання у школі та діяльності самого учня, а в май-
бутньому – дорослої людини, над собою з метою 
саморозвитку.

По- третє, наявність обдарованості не гаран-
тує досягнення високих результатів і досягнень, 
а лише слугує можливістю досягнення успішних 
результатів та передбачення перспективи ціле-
спрямованої діяльності [8, с. 6]. 

Дослідники розглядають обдарованість як 
симптокомплекс способів, що виявляються як на 
рівні функцій, так і на рівні діяльності, а також як 
засібний складник інтелекту. Ці способи характе-
ризуються якісною і кількісною специфікою, що 
перевищують середньостатистичні показники.  

Згідно з висновками вітчизняного науковця 
І. Волощука, класифікувати обдарованість мож-
на на основі предметного середовища засвоюва-
ної та використовуваної за нових умов інформа-
ції. Проте доцільніше пов’язати обдарованість 
з її незалежністю від предметного середовища, 
а таку залежність «позначити» талантом, маю-
чи на увазі унікальні здібності до засвоєння та/
або використання за нових умов інформації з 
одного чи більшої кількості предметних серед-
овищ [6, с. 88].

Таким чином, проблема виявлення та розвитку 
обдарованості учнів у сучасній вітчизняній і сві-
товій науці всебічно вивчена та достатньо розро-
блена, проте проблема обґрунтування дидактич-
них засад надання освітніх послуг інтелектуаль-
но обдарованим учням ліцеїв вивчена недостат-
ньо та потребує цілеспрямованого дослідження. 

Необхідно врахувати той факт, що основою 
інтелектуальної багатоманітності (полігамності) 
в цілому і обдарованості, науковці визначають 
сукупність здібностей як засобу розвитку інте-
лектуальної особистості, що відбувається у про-
цесі організованого освітнього процесу в закладі 
освіти для обдарованих підлітків.

У контексті завдань дослідження, на його на-
ступних етапах буде сконцентровано увагу на 
розробленні експериментальних матеріалів (ал-
горитми, тести, анкети, рекомендації) для здійс-
нення перевірки методів розвитку компонентів 
обдарованості в освітньому процесі ліцеїв та 
обґрунтуванні критеріїв виявлення його ефектив-
ності організації в закладах освіти для інтелек-
туально обдарованих. Дослідження дидактичних 
засад надання освітніх послуг інтелектуально 
обдарованим учням ліцею буде відображено в на-
ступних наукових публікаціях виконавців.
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Meleshko Vira. Theoretical Principles of Intellec-
tual Talent Dеtermination in Educational Institutions.

Summary.  
Topical issues related to the intellectually gifted high 

school students’ identification and theoretical aspects of 
the intellectually gifted students’ development are ana-
lyzed. The essence of key concepts in this topic context 
is revealed.

There are different scientific approaches to the phe-
nomenon of “giftedness” definition and concepts’ related 
to giftedness interpretation, gifted child with his/her in-
tellectual abilities and qualities. The essence of factors 
that influence the intellectual talent’s and its structural 
components’ development in the learning process is con-
sidered.

The article states that modern education aims to pro-
vide conditions for the systematic opportunities and gifts’ 
of a human development, their improvement and realiza-
tion in the activity process. It is evidenced by the results 
of the recent psychological and pedagogical research de-
cades, which prove the importance of conditions, includ-
ing didactic ones, for the development of intellectual gift-
edness during the secondary education phase, and also 
confirm that such conditions cannot be achieved within 
the traditional learning boundaries.

The scientists’ high interest in the problem of gifted-
ness, gifted child, their great theoretical and practical 
contribution to the psycho-pedagogical science has not 

yet accumulated enough material needed to solve the 
problems of identifying and developing the intellectual 
talent of high school students in modern lyceums and edu-
cational institutions.

The author focuses on the indicators of intellectu-
ally gifted high school students studying in educational 
institutions for gifted lyceum children, outlines the basic 
theoretical foundations of revealing the intellectual gift-
edness’ development.

Key words: giftedness; identification of gifted per-
sons; indicators of giftedness; quality of education; edu-
cational process; intelligence; intellectual giftedness.

Мелешко В.В. Теоретические основы выяв-
ления интеллектуальной одаренности учащихся 
старшего школьного возраста в образовательных 
учреждениях.

Аннотация.
Проанализированы актуальные проблемы, связан-

ные с выявлением интеллектуальной одаренности 
учащихся старшего школьного возраста и теорети-
ческие аспекты развития интеллектуальной одарен-
ности. Раскрыта сущность ключевых понятий в кон-
тексте указанной темы.

Представлены различные взгляды ученых на фено-
мен «одаренность» и толкования понятий, связанных 
с одаренностью, одаренным ребенком ее интеллектуа-
льными способностями и качествами. Рассмотрены 
сущность влиятельных факторов, влияющих на раз-
витие интеллектуальной одаренности и ее структур-
ных составляющих в процессе обучения.

Автор сосредоточивает внимание на показателях 
интеллектуальной одаренности учащихся старшего 
школьного возраста, обучающихся в образователь-
ных учреждениях для одаренных детей – лицеях. Вы-
делены основные теоретические основы выявления 
развития интеллектуальной одаренности.

Ключевые слова: одаренность; выявление одарен-
ных индивидов; показатели одаренности; качество 
образования; образовательный процесс; интеллект; 
интеллектуальная одаренность.
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